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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

Schoolsportdag
Op woensdag 18 april gaan we onze jaarlijkse sportdag organiseren voor alle groepen.
Ouders , die op deze dag willen helpen kunnen zich melden bij de groepsleerkracht van hun
kind(eren).

Nieuwsbrief De Vreedzame School
Blok 2: We lossen conflicten zelf op
Algemeen
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De
Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het
leven horen. Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier
conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de
oplossing? Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het
ene kind wil winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere
partij is de verliezer.

De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen
denken over een oplossing. We noemen dat ‘afkoelen’. Met de kinderen wordt besproken of
een vaste plek in de klas een goede manier is om rustig te worden. We noemen dat een
‘afkoelplek’. Dat kan een hoekje zijn in de klas met een stoel en tafel, een boekje, een tekenblokje en wat de kinderen meer bedenken. Er worden ook afspraken over gemaakt ,
bijvoorbeeld dat je er niet langer dan 10 minuten mag blijven. De juf of meester houdt het in
de gaten, ook als een kind dan nog niet afgekoeld is. Kinderen begrijpen heel goed waarom
afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar een oplossing.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op
http://www.devreedzameschool.nl of natuurlijk langskomen op school.
De lessen van Blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’
Wij starten met de lessen uit Blok 2 (We lossen conflicten zelf op). Het doel van de lessen in
dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan.

De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is
een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een
conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar winwin oplossingen.
Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we
van ruzie. We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je
loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt
driftig. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je
zoekt naar een win-win-oplossing.
In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS
HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het
stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken,
hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. En wordt ook gekeken naar conflicten in
de wereld en de rol van de Verenigde Naties.
In Blok 1 ‘We horen bij elkaar’ hebben de kinderen geleerd:
 om te praten over de sfeer in de groep
 om elkaar opstekers te geven, iets positief te zeggen over iemand en wat dat met
iemand doet
 om een takenlijst voor in de klas te maken en de taken eerlijk te verdelen
 dat iedereen een eigen mening mag hebben
 om met de klas een afsprakenposter te maken waarop staat hoe je met elkaar
omgaat




dat er ook regels zijn die de leerkracht aangeeft
om samen te werken

Tips voor thuis
Hoort u van uw kind over ‘opstekers’ en ‘afbrekers’? Vraag er naar en praat er over.
Laat uw kind weten wanneer hij of zij een ‘afbreker’ aan iemand geeft. Vraag hoe dat voor
die ander is.
Stimuleer om ‘opstekers’ te geven. Doet u dat zelf ook naar uw kind en noem daarbij dan de
term ‘opsteker’.
Over een aantal weken zullen er weer kletskaarten bij het RSN zitten waarbij u met uw kind
kunt praten over wat er tijdens de lessen aan bod is geweest.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Groep 1 en 2
Nieuw thema: De astronaut
Na de voorjaarsvakantie zullen we in de groepen 1 en 2 werken over het boek ‘De astronaut’
van Liesbet Slegers. Tijdens dit project gaan we met astronaut Axel de ruimte in! We leren
alles over raketten, aftellen, planeten en hoe je in de ruimte leeft en werkt. We zullen 3
weken lang over dit thema werken.

Groep 2
Gevraagd: wasbolletjes en keien.
Voor een knutselopdracht hebben we 27 wasbolletjes nodig (zie
foto). Wie heeft deze voor groep 2? Verder ben ik op zoek naar keien
om te beschilderen (ongeveer ter grootte van een appel).
Juf Yvonne

Excursie naar het Fochteloërveen
Op donderdagochtend 15 maart gaat groep 2 naar het Fochteloërveen. Dit is in het kader
van erfgoededucatie (de Veerkieker). We worden daar om 9.00 uur verwacht en zullen om
10.30 uur weer terug gaan naar school. De contactouder heeft alle ouders benaderd met de
vraag wie er beschikbaar is om te rijden.
De kinderen gaan op pad en beleven het Fochteloërveen. Dit doen zij samen met
boswachter Marjan Dunning van Natuurmonumenten en dansdocente Lianne Jacobs.

Wat beweegt er allemaal in de grond, over de grond en in de lucht? En hoe beweegt de
grond zelf? De kleuters leren deze dag over het unieke natuurgebied zo dicht bij huis, door
te kijken, te luisteren, te onderzoeken, maar vooral door te bewegen.
Belangrijk:
- Als u wilt dat uw kind op een stoelverhoger zit in de auto, dan kunt u deze ’s ochtends bij
mij inleveren. Het is dan handig om deze even met tape o.i.d. van een naam te voorzien.
- Makkelijk zittende kleren die vies mogen worden en laarzen zijn aan te raden.
Juf Yvonne
Groep 5
Huiswerk:
Dinsdag 13 maart

Spelling

Dictee thema 5

Groep 6
Nationale Pannenkoekdag vrijdag 16 maart
Ook dit jaar doen we met groep 6 weer mee met de Nationale Pannenkoekdag! Dit
wederom in samenwerking met Riemsoord. Op deze dag zullen er in de klas en in Riemsoord
voorbereidingen worden getroffen door de leerlingen en de bewoners, om zo ’s middags
gezamenlijk in de Brink de pannenkoeken te gaan eten.
We zijn op zoek naar drie ouders die ons hierbij willen helpen. U kunt zich opgeven bij
meester Jelle of juf Bianca.
Schoolvoetbal
Welke ouder(s) wil(len) een jongens- en meisjes 7-tal coachen op woensdag 11 april. Het
toernooi wordt gedurende de ochtend gespeeld. Als u belangstelling heeft kunt u zich
melden bij meester Jelle of juf Bianca.
Huiswerk:
Donderdag 15 maart

topografie

Flevoland

Donderdag 24 maart

spelling

toets blok 5

Groep 8
Schoolvoetbaltoernooi groep 8.
Welke ouder vindt het leuk om het jongens 11-tal of meisjes 7-tal te coachen op 11 april
tijdens het schoolvoetbaltoernooi? U mag zich opgeven bij meester Jacko.
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